FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT COMUNA SÂNDOMINIC
Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară: 3 SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON
Prioritatea de investiții: 3.1 - SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI
ȘI A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV ÎN CLĂDIRILE
PUBLICE, ȘI ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR
OPERAȚIUNEA: B-CLĂDIRI PUBLICE
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 113073
Titlul: Lucrări de reabilitare în vederea creșterii performanței energetice a primăriei din

localitatea Sândominic, județul Harghita
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SÂNDOMINIC
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, județul Harghita, Comuna Sândominic, str. Principală, nr. 507.
Durata de implementare: 48 luni, respectiv între data 13.12.2016 și data 30.11.2020, aceasta cuprinzând,
dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de
finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
Obiectivul general al proiectului Lucrări de reabilitare în vederea creșterii performanței energetice a
primăriei din localitatea Sândominic, județul Harghita, îl constituie creșterea eficienței energetice în clădirile
publice din comuna Sândominic, precum și valorificarea și gestionarea sustenabilă a surselor regenerabile
de energie, în vederea sprijinirii tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate
sectoarele economice
Obiectivele specifice al proiectului:
 Reducerea consumului de energie în clădirea Primăriei până la finalul implementării proiectului.
 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, până la sfârșitul implementării proiectului.
 Asigurarea unui procent de minim 10% din consumul total de energie până la sfârșitul perioadei de
implementare a proiectului
Indicatori prestabiliți de realizare:
 Scăderea consumului anual de energie primară a clădirilor publice – 285.209,73 Kwh/an.
 Reducerea gazelor cu efect de seră – scăderea anuală estimată: 48,25 tone de CO2.
Beneficiarii direcți ai proiectului
 cele 18 persoane angajate în administrația locală a comunei Sândominic și care își desfășoară
activitatea în clădirea Primăriei;
 totalitatea persoanelor, în afara personalului angajat, care intră în contact cu clădirea reabilitată prin proiect.
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Beneficiarii indirecți ai proiectului
 locuitorii comunei, care beneficiază prin proiect de reducerea gazelor cu efect de seră și totodată de
reducerea costurilor cu întreținerea clădirii Primăriei, prin realocarea sumelor prevenite din impozite
către activități și evenimente socio-culturale destinate comunității din Sândominic și nu numai;
 persoanele fizice (inclusiv turiști) și operatorii economici care tranzitează comuna
 populația României, datorită faptului ca proiectul sprijină diminuarea efectelor schimbărilor
climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera
Descrierea investiției:
Proiectul de reabilitare termică a clădirii Primăriei din comuna Sândominic, are în vedere măsuri de
eficientizare energetică, propune lucrări de intervenție, așa cum reiese din documentația tehnicoeconomică:
 lucrări de intervenție pentru masuri de creștere a eficientei energetice
 lucrări de intervenție pentru masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului
Situația existentă:
 Imobilul studiat face parte din categoria clădirilor de birouri sau asimilate acestora. La ora actuala, în
interior, funcționează administrația locala a comunei. Construcția vizată de proiect este amplasată în
zona climatică 5. Construită în anul 1927, aceasta are regim de înălțime P (parter), cu aria construita
și desfășurata de 659 m2 și aria utilă încălzită de 485,35 m2.
 În ceea ce privește regimul de ocupare al clădirii, administrația locala își desfășoară activitatea
astfel: 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămâna, 12 luni pe an. Fiind o instituție publica, clădirea primăriei nu
este utilizată mai puțin de 4 luni pe an.
Pentru reabilitarea energetică a clădirii primăriei comunei Sândominic se propune instalarea unor
sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse
de energie regenerabilă, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a
emisiilor de gaze cu efect de seră:
- instalații cu captatoare solare termice;
- instalații cu panouri solare fotovoltaice
Bugetul proiectului:
Valoare totală a
proiectului
(RON)

Total eligibil

Valoare eligibilă (RON)
din care:
FEDR
Buget național

Contribuție beneficiar

1.158.672,06
1.093.222,06
929.238,75
142.118,86
21.864,45
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 1.071.357,61 lei (98,00% din
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 237.172,94 Euro, 1 euro = 4,5172 RON (cursul de schimb
prevăzut în Ghidul solicitantului).
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